
)) (( مممن أن وهههي ياسر ، زياد هذه إشكال ) فيها) منسأته (( تأكل 
. فاهمين ؟ هذا يكون كيف ) منصوبة) (( منسأته وهنا جر حرف

: ..... الطالب
وهنهها انصرف أضيف إذا ينصرف ل الذي السم ، ينصرف ل : اسم الشيخ

نعم. الهاء إلى ) مضافة) (( منسأته
: ..... الطالب
. اسم منين ، اسم : كيف الشيخ

: ....... الطالب
) وحههدها) (( من كتبههت هههل ولهههذا صح يعني واحدة كلمة : هذه الشيخ
. نعم ....اليات طيب المصحف في عندك

: ......؟ الطالب
أنههها يلههزم ما وعبدوها نعم تماثيلهم صوروا كونهم يلزم ما : عندي الشيخ
. محرمة تكون

..... تماثيلهم : ....... صور الطالب
محههرم إلههى بههها توصلوا هم لكن مباحة يكون قد لكن هذا : صحيح الشيخ
المؤلههف كلم نقههول إحنهها حههال كههل على لشك الشرك أسباب من يعني
فل غيههره علههى صههورته شههيء كههل التمثال معنى إنها دام ما تماثيل كلمة
ذلههك أشههبه مهها أو قصور أو أشجار صور يمكن حيوان صور تقول أن يلزم
اا يعني المؤلف كلم على الحيههوان يصههورون كيف مقدر سؤال على جواب
ال . نعم محرمة ليست عهده في الصورة بأن أجاب ؟ النسان أو مث

 : .......؟ الطالب
. نعم إي طاق اسمه مسجد محراب : ل الشيخ

عصاه؟ على متكئ ......وهو مات حينما : داود الطالب
. قصدك سليمان : أو الشيخ

......؟ سليمان : نعم الطالب
اا : ل الشيخ إل أطاح ما هكذا وبقي ومات هكذا عصاه على متكئ وهو أبد

. مدة بعد
: ...... الطالب
. لكن صح : نعم الشيخ

: ....... الطالب
بعضهههم علههى يعثر قد لكن داخلون هذا أن نجزم ما الصالحون : ل الشيخ

. ذكرتم عندي..... أنتم فقط للنبياء الجزم وأن الرض تأكله لم
نن تعالى الله قال علينا مرت التي الية فوائد  للنو نم عع ني له ((  لء نممم ا نلمم نشمم ا ني

عن نب مم مري نح ا سخر وتعالى سبحانه الله : أن منها فوائد الية هذه ) في) نم
نعههم ، البشههر مههن لحد يتأتى ل وهذا ، يشاء ما له يعملون لسليمان الجن
. شاء بما قائمة تكون ل لكن أشياء البشر لبعض الجن تعمل ربما
) .) مح اريب (( من لقوله العالي البناء : جواز فوائدها ومن
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والشههجار للحيوانههات التماثيههل يشمل وهل التماثيل : جواز فوائدها ومن
كههان : " هههذا قههال لنههه يشههمل المؤلف كلم على نعم ؟ والنهار والبحار

تطلق التماثيل لن يشمل : ل الثاني الحتمال " وعلى الصور تحريم قبل
ال كان ما كل على الحيههوان صههورة علههى تكون أن يلزم ول غيره على مثا

اا الحكم يكون المؤلف رأي فعلى عليههه اللههه صههلى النبي لشريعة منسوخ
الشههرعية الحكههام فههي النسههخ : جههواز وهههي فائههدة منها فيستفاد وسلم
ال يكون : ل الثاني الحتمال وعلى طيب . الحيوانات تماثيل جواز على دا
الجفههان لن وكرمههه سههليمان جههود كههثرة : بيان الكريمة الية فوائد ومن

. نعم راسيات والقدور كالجوابي
للممنوا((  لقههوله وجههل عز الله بشكر القيام : وجوب فوائدها ومن نم عع نل ا آ
ند لو ررا ندا عك . للوجوب الصل في ) والمر) لش
لل((  لقههوله قليههل النعمههة علههى الشههاكر : أن فوائههدها ومههن مللي نق عن نو ممم

ني مد نب ا لر مع لكنو شش . الشكر على الحث الجملة بهذه ) والمراد) ال
)) عبمم ادي (( مممن لقههوله الشاملة العامة العبودية : إثبات فوائدها ومن
. الشاملة العامة العبودية بها المراد فإن
بب والسههلم الصههلة عليه داود : أن فوائدها ومن بنههي مههن كامههل لفخههر أ

ظهههرة وبنههي تميههم بني يقال ) كما) داود آل (( اعملنوا لقوله إسرائيل
. ذلك أشبه وما
شم ا قال ثم نل نف نن ا ((  علي نض مه نق علي نل نت نع عنو نم عل إن نخليها نعم أظن كملناها ) ما) ا

) بههالهمز) منسممأته (( تأكله تعههالى اللههه قال  المستقبل في الله شاء
اجعههل الثانيههة ) القههراءة) (( منسأته قراءتههان فيههها يعنههي بألف وتركه

اا الهمزة إذا " ولكهن وتركهه : " بهالهمز قههال ) ولهذا) (( منس اته أي ألف
اا يكون تركناه . بها ويزجر يطرد ينسأ لنه بألف ألف

: ......؟ الطالب
. ويزجر عندي : ل الشيخ

وأنههها الكلمههة هههذه اشههتقاق يبين أن يريد الله رحمه المؤلف كأن نعم أي
مههن علههى بحزههها بعصههاه يزجر النسان فإن والزجر الطرد أي النسأ من

عربيههة الكلمههة أن علههى يدل وهذا بالضرب بها ويطرد الخطاب إليه يوجه
الكلم مههن وأنهها عربيههة غيههر الكلمههة : إن يقهول المفسههرين بعض ولكن
مههن لههها يشههتق ل فههإن المعههرب الكلم من الكلمة كانت وإذا عرب الذي

كههل وعلههى عربيههة تكهون فإنههها العربيههة من اشتقاق لها كلمة كل العربية
بههها يطههرد العصهها هههي المنسههأة أن المهههم سهههل هههذا من فالخروج حال

شم ا(( بها ويزجر الشيء نل نف رر   اا) نخ ييت مت ن(( ) م نن شلي نب نن نت مج عل كمهها ) الجملههة) ا
أن علينهها مههر ) وقههد) (( لم ا فيها الشرط وأداة شرطية جملة تشاهدون

إل بمعنههى وتكههون للنفههي وتكههون شههرطية تكههون معهاني لعههدة تهأتي لما
اا تكون : أن والرابع أنههه بههدليل شههرطية استعملت هنا ، حين بمعنى ظرف

: تعههالى كقوله نافية ) ،) تبلين خر (( فلم ا أنه وجواب شرط بعدها جاء
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عل (( شم ا نب لقنوا نل لذو مب ني نذا بمعنههى وتههأتي عذاب يذوقوا لم أي]8)[ص:) نع
عن تعالى قوله في كما إل مإ نل ((  سس لك عف شم ا نن نه ا نل علي نل لظ نع مف )[الطارق:) نح ا
: تقههول أن مثههل ظههرف أي حيههن بمعنههى وتههأتي ، حههافظ عليههها إل أي]4

اا طيههب زرتههك حيههن أي زرتههك لمهها أكرمتنههي أوجههه أربعههة علههى تههأتي إذ
المؤلههف وفسههرها لههها وبان علمت ) أي) (( تبلينت) ) الجن (( تبلينت

عن(( "  لهههم : " انكشههف بقههوله عنو(( أنهههم أي ) مخففههة) نأ نلمم لننوا   نكمم ا
نن لمنو نل عع نب ني علي نغ عل خففههت وإذا الثقيلههة مههن ؟ منيههن ) مخففههة) (( أن) ) ا

عنو(( الخههبر فهنهها جملههة خبرههها وكان اسمها حذف وجب الثقيلة نل لننوا   نكمم ا
نن لمنو نل عع نب ني علي نغ عل لثنوا نم ا ا مب مب مف ي نل نذا نع عل من ا مهلي لم عل تقههول أن  وإعرابههها)) ا

وجملههة المسههتتر الشههأن ضههمير واسههمها الثقيلههة مههن ) مخففههة) (( أن
قههول ....وفي خبرها رفع رفع محل ) في) الغليب يعلمنون ك اننوا (( لنو

أن ينبغههي الشههأن ضمير إن قلنا أن سبق ما إلى " إشارة " أنهم المؤلف
اا يكون اا يكون فقد للمقام مناسب اا يكون وقد مفرد للغائب يكون وقد جمع
اا للمخاطب يكون وقد اا يقههدرونه حيث النحويين أكثر عليه لما خلف مفههرد

الغليممب يعلمممنون كمم اننوا (( لنو نعم الحال " أي : " أنه ويقولون للغائب
شههرطية تههأتي ) ولو) لبثنوا (( م ا وجوابها ) شرطية) (( لنو) ) لبثنوا م ا

أن ومثههل الية هذه مثل شرطية تأتي كذا ود بمعنى وتأتي مصدرية وتأتي
تعههالى كقههوله ود بعد جاءت إذا مصدرية وتأتي لكرمتك زرتني : لو تقول

ندوا نو عنو ((  لن نل مه عد نن لت لننو مه عد للي معنيههان وهذا تدهنون أنتم أي]9)[القلم:) نف
. فيها الشرط فعل شرطية هنا طيب فقط

: .... الطالب
ف ي لبثنوا (( م ا ) وجوابه) يعلمنون (( ك اننوا الشرط فعل ، : ل الشيخ

غههاب مهها ) ومنههه) الغليممب يعلمممنون ك اننوا (( لنو) ) المهلين العذاب
) العمههل) المهليممن العممذاب ف ي لبثنوا (( م ا سليمان موت من عنهم

لنهههم واضح وهذا طيب الغيب علم ظنهم خلف حياته لظنهم لهم الشاق
عصههاه تأكههل بسههبب يخههر أن قبل مات أنه لعلموا الغيب يعلمون كانوا لو

تعههالى الله فأراد الغيب يعلمون كانوا أنهم يدعون أو يظنون كانوا ولعلهم
الههذي الغيههب أن مههع الغيب يعلمون ل وأنهم ولغيرهم لهم حالهم يبين أن

اا ليس هنا حصل اا غيب اا كههان من أن إذ نسبي غيب ولكنه مطلق اا قريبهه جههد
عنهههم غههاب مهها : " ومنههه المؤلف يقول مات أنه يعرف فقد سليمان من
المهليممن العممذاب (( ف ي بقوا ما ) أي) لبثنوا (( م ا سليمان موت من

حيههاته بظنهههم : " الشاق المؤلف وقال والذل المهانة بهم ألحق ) الذي)
خههر فلمهها الغيب يعلمون أنهم يظنون كانوا يعني الغيب علم ظنهم خلف

اا مهها بحسههاب سههنة كههونه : وعلم قال الغيب يعلمون ل أنهم لهم تبين ميت
اا العصا من الرض أكلته ال وليلة يوم سههنة بقي أنه قيل عما جواب هذا مث
سههنة بههأنه أعلمكههم الههذي : ما قائل قال كأنه يعني به يعلم ولم ميت وهو

اا الرض أكلتههه مهها حسههبنا لننا بالحساب ذلك علمنا قالوا مههن وليلههة يومهه
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ال مضى ما عليه فقسنا العصا ال والليلههة اليههوم فههي تأكل كانت إذا فمث مث
هههذا وعرفنا سنتيمتر وستين ثلثمائة السنة في تأكل أنها عرفنا  سنتيمتر

اا ليس الحقيقة في هذا ولكن العصا طول من أكثر اليوم تأكل قد إذ متعين
اا نقول وحتى بالعكس أو بالمس تأكله مما أكلت أنها قال الذي من : أيض
دليهل إلهى يحتههاج مضههى مها بهه عرف حتى المقدار هذا والليلة اليوم في

إيش؟ المدة تقدير إلى لنا حاجة ل بأنه قلنا أن سبق ما أن الصواب ولهذا
إل يعتمههد ول إليههها يركن ل المور هذه مثل وأن سليمان لبثها التي المدة

كتههاب فههي جههاءت أو وسلم عليه الله صلى النبي عن الشارع عن جاء إذا
نقههف نقههول فإننهها المور هذه مثل في إسرائيل بني عن يأتي ما وأما الله
. نكذب ول نصدق ل فيها

عد تعالى قال ثم  نق نل نن ((  سإ نك ا نب نس عم مف ي مل مه من نك عس الجملههة آخره ) إلى) نم
. نعم أنت ل ، ال خ وهي مؤكدات بثل ث مؤكدة تعلمون كما هذه

: .... الطالب
بثل ث مؤكههدة نعههم رشههيد ، التأكيد أدوات من ما كان ل ، قد : هذه الشيخ

. مؤكدات
: ..... الطالب
تقههدير علههى هههذه لن ، صههح نعههم المقههدر والقسههم ، نعههم ، : نعم الشيخ
أنههها أي الحدو ث مجرد على تدل هنا وكان لسبأ كان لقد والله أي القسم

قههرأ مههن كههل الن حههتى باقيههة الية هذه فإن الزمن على الدللة مسلوبة
عد الية هذه ، خبرها نق نل نن ((  سإ نك ا نب نس سههميت قبيلههة وعههدمه ) بالصرف) مل
اأ يسههمى رجههل اسههم سههبأ نعههم العههرب من لهم جد باسم مههن وكههان سههب

العههرب مهن هههو هههل قحطههان فههي النسابون المؤرخون واختلف قحطان
العاربهة العهرب مهن أنههم والمشههور ؟ المستعربة العرب من أو العاربة
مههر وسلم عليه الله صلى النبي أن البخاري روى لكن إبراهيم قبل الذين
اللههه صههلى النبي لهم فقال بالنبل يترامون كانوا النصار من قبيلتين على
ر ا كمم ان أب اكم فإن إسم اعليل بن ي ( ارمنوا وسلم عليه  وهههذا) رامليمم
والخزرج الوس أنهم معروف النصار لن مستعربة عرب أنهم على يدل

الغههرق بعههد البلد فههي تفرقههوا نزلههوا قحطههان مههن اليمن قبائل من كلهم
أهههل من هؤلء أن البخاري حديث ظاهر فيكون هذا وعلى المدينة ونزلوا

النسههب فههي العلمههاء أن والحاصههل إسههماعيل بنههي مههن كلهههم قحطههان
ومهها عاربههة عههرب فهم إبراهيم قبل كان ما قسمين إلى العرب يقسمون

لرجههل اسم سبأ أن المهم طيب مستعربة عرب فهم ذريته من بعده كان
فههي سههتة منهههم بقههي عشههرة أنهم الحديث في جاء كثيرون أولد له كان

قراءتههان وفيههها ، وكههثروا الرض فههي وانتشههروا الشههام في وأربعة اليمن
سأ"  وعدمه : " بالصرف المؤلف يقول (( وعهدمه الصرف ) هذا) (( لسب
عأ ) المؤلههف) (( آيممة ) بههاليمن) مس اكنهم (( ف ي:  يقول ) نعم) لسب
ذكههر أره ولههم الجمههع قههراءة بههالقراءة ) أتههى) مس اكنهم (( ف ي يقول

4



مسممكنهم (( ف ي الفههراد قراءة سبعيتان قراءتان وفيها الفراد قراءة
لن المعنى في بينهما خلف ) ول) مس اكنهم (( ف ي الجمع ) وقراءة)

ههذا تحههت يهدخل مها كههل يشهمل يعهم المضهاف والمفهرد مفهرد مسكن
عن (( تعالى قوله إلى تروا ألم المعنى مإ ندوا نو لع نة نت نم عع مه من شل نه ا ل ال لصممنو عح لت

اا) تحصنوه ا (( ل فيههها وقههال مفههرد نعمة فهنا]34)[إبراهيم:) هههي ) إذ
ن فمسهكن كهثيرة اكن بمعنهى المعنهى حيهث م مضهاف مفهرد لنهه مس

. يعم المضاف والمفرد
: ..... الطالب
. المصحف في ) عندكم) (( مس اكنهم عندي أنا : ل الشيخ

: ..... الطالب
) على) (( مسكنهم المؤلف خط عليها اللي هي عندي اللي : ل الشيخ

) قههراءة) (( مسممكنهمو  سههبعية ) قههراءة) (( مسمم اكنهم حههال كههل
اا سبعية كههالبيوت ويطمئههن فيه فيسكن النسان يسكنه ما والمسكن أيض

اللههه قههال علمة بمعنى ) آية) (( آية ، ذلك إلى وما والبساتين والحدائق
لة:  تعالى ني نوآ عم ((  له شن ا نل نن ا نأ عل نم عم نح له نت شي رر مك مفمم ي لذ علمم لف عل من ا لحنو عشمم نم عل )) ا
عم ]41[يس: نل نو نأ عن ((  لك عم ني له رة نل ني عن آ له نأ نم نل عع لء ني نم ا نل من ي لع نل نب مئلي نرا عس )) مإ

دالههة اليههة هههذه الشيء على الدالة العلمة بمعنى فالية]197[الشعراء:
حكمتههه وعلى نعمته وعلى وجل عز الله قدرة على دالة ؟ شيء أي على
)) (( لسممبأو مههؤخر كان اسم العراب ناحية ) من) (( آيةو النهاية في

زيههادة أنهها " وقلت الله قدرة على دالة : " آية المؤلف قال ، مقدم خبرها
ههذه لن النهايهة فهي حكمتههه وعلهى وإنعهامه إحسههانه وعلى المعنى في

) بههدل) (( جنت ان قههال إعراضهههم بسههبب دمههرت سيأتي كما المساكن
اليههة بينهت لنههها بيهان عطههف تكون أن ) ويجوز) (( آية من بدل ؟ منين

ججن لنها بذلك سميت الشجار الكثير البستان هي والجنة ووضحتها مههن تت
اا علمنا وقد تستره أي فيها تههدور والنههون الجيم وهي المادة هذه أن سابق
من((  والخفاء الستتار معنى على نت ا شن عن نج سن نع مملي سل ني نم ا مش : " ) يقول) نو
علههى وكههان جبههال بيههن الههوادي هههذا " وكههان وشههمالهم واديهم يمين عن

الكههثيرة المتنوعههة الشههجار من العظيمة الجنان هذه الوادي هذا أطراف
: يقههول طيههب والمههن والهنا الرغد من يكون ما أحسن في وكانوا الثمار

وشههماله الههوادي يميههن علههى كههانت إذا ) يعنههي) وشم ال يملين (( عن
اا لها صار للنوا((  وجههل عز الله يقول جذاب رهيب بديع منظر أيض عن لك مممم

مق عز عم مر لك رب لروا نر لك عش له نوا سههبأ أرض فههي النعمههة من رزقكم ما ) على) نل
فيههها جعههل الجنتين هذه في جعل وتعالى سبحانه الله أن يعني آخره إلى

اا اا خير اا تناولها وجعل كثير للنوا((  قال ولهذا ميسر عن لك مق مم عز عم مر لكمم رب )) نر
اا لك قدمت لو كما ميسر ؟ ميسر ول صعب المر أن على يدل مما طعام

اا : كل وقلت باليسههر بههل مشههقة بههدون ثمارههها تعطههي الجنههات فهههذه إذ
ومنههه العطههاء بمعنههى ) الههرزق) ربكممم رزق (( من:  وقوله والسهولة
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نذا:  تعههالى قههوله مإ نو نر ((  نضمم نة نح نم عسمم مق عل للممنوا ا عو نبمم ى لأ عر لق عل نم ى ا نتمم ا نلي عل نوا
لن مكلي نسمم ا نم عل عم نوا له لقنو لز عر له نفمم ا عنمم رزق (( مممن:  وقههوله]8)[النسههاء:) مم

هنهها والربوبيههة ، المههدبر المالك الخالق معناه أن لنا تقدم ) الرب) ربكم
(( الجنههات هذه في أعطاهم بما بهم وتعالى سبحانه لعنايته خاصة ربوبية

اء بههه يطههالبون الذي هو ) هذا) له واشكروا اا أو جههزا اللههه لنعمههة إظهههار
والجوارح واللسان بالقلب يتعلق أنه تقدم والشكر عليهم وتعالى سبحانه

تعههالى اللههه على وأثنوا الله من ؟ أين من النعمة هذه بأن فاعترفوا يعني
المطلههوب الههوجه علههى الشكر تؤدوا حتى بطاعته بجوارحكم وقوموا بها

طيب سبأ أرض في النعمة من رزقكم ما ) على) له (( واشكروا منكم
اا) له (( اشكروا ويقال الله : شكرت ويقال بنفسها شكر تتعدى ) أحيان

، ومتعديههة العربيههة اللغههة فههي جههاءت التي الفعال من فهي له : شكرت
)) (( له الجههر حههرف جههاء إذا لزمههة ) تكون) (( له ؟ لزمة تكون متى

صههارت اللههه : شههكرت قلههت فههإذا الجههر حرف يأت لم إذا متعدية وتكون
لة(( قال  لزمة صارت لله : شكرت قلت وإذا متعدية ند علمم نب لة   نبمم رلي بب نط نر نو
لر لفنو ) ؟) طليبة (( بلدة إعراب  إيش)) نغ

: ...... الطالب
؟ التقدير : إيش الشيخ

. البلدة : هذه الطالب
بعوضههة ول سههباع فيههها ) ليههس) طليبة (( بلدة نعم بلدة هي : أو الشيخ

قمههل ثيابه وفي فيها الغريب ويمر حية ول عقرب ول برغو ث ول ذبابة ول
غريههب كههونه أمهها طيبة بلدة هي نقول ....إنما هذا ، هوائها لطيب فيموت

أعلههم فههالله الهههواء لطيههب القمل فيموت القمل ثيابه وفي البر من يأتي
فههي البلد أحسههن مههن أنههها بالطيبههة إياها الله وصف أن لشك نقول لكن

القههارص القههر ول الشههديد الحههر فيههها ليههس حرها وفي قرها وفي هوائها
طيههب مههن شههئت بما فخذ ذلك أشبه وما والماء الهواء عفونة فيها وليس

اا يسمى ما كل في مسكن لة(( طيبهه ند علم نب لة   نبم رلي بب نط نر لر نو لفمنو  يعنههي)) نغ
عليهههم اللههه فمن للذنوب غفور ؟ لماذا غفور نعم غفور رب : والله يقول

المغفههرة نعمههة في فيكون المغفرة ونعمة وطيبه السكن : نعمة بنعمتين
مهن السههلمة الطيبة البلدة وفي الخرة في وعقوباتها الثام من السلمة
وهههي غههافر منههها الفاعههل واسههم مبالغههة صيغة والغفور الدنيا في الفات

الههذي : المغفههر قههولهم ومنههه الوقاية مع الستر بمعنى الغفر من مأخوذة
اا وفيه وستر تغطية ففيه الحرب في السهام به ليتقي النسان يلبسه أيض
ويقيك الذنب عليك يستر الله أن معناها فإن الذنوب مغفرة وهكذا وقاية

وكفههروا شكره ) عن) فأعرضنوا(( ) ) غفنور (( ورب طيب ، عقوبته
هههذه مههع أنهههم يعنههي عاطفة هنا الفاء آخره ) إلى) علليهم (( فأرسلن ا

بطاعههة قههاموا إذا للههذنوب مغفرة طيب وبلد عظيمة بساتين جنات النعم
شههكر عههن أعرضوا يقول ؟ إيش عن ) أعرضوا) (( فأعرضنوا قال الله
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كههانت فمههاذا بالكفر النعمة هذه وقابلوا الشكر عن فأعرضوا وكفروا الله
عاطفههة هنا ) الفاء) العرم سليل علليهم (( فأرسلن ا:  قال ؟ عاقبتهم

ااا السببة وتفيد وهههذه العههرم سههيل عليهم أرسلنا إعراضهم بسبب أي أيض
نب تعالى قال كما خلقه في وتعالى سبحانه الله سنة نر نض نو له ((  شلمم رل ال نث نم

رة ني عر عت نق نن رة نك ا نن مم رة آ شنمم مئ نم عط نهمم ا لم متلي عأ نهمم ا ني لق عز ردا مر نغمم عن نر رل مممم سن لكمم نكمم ا نم
عت نر نف نك مم نف لع عن نأ مه مب شلمم نهمم ا ال نق نذا نأ له نف شلمم نس ال نبمم ا مع مل لجممنو عل مف ا عنو نخم عل نممم ا نوا مب

لننوا نن نكمم ا لعنو نن عصمم ديههارهم اللههه فههدمر أعرضههوا هههؤلء]112)[النحههل:) ني
من الماء يمسك ما وهو عرمة ) جمع) العرم سليل علليهم (( أرسلن ا

فأغلق ، ذكر بما الممسوك واديهم سيل أي حاجتهم وقت إلى وغيره بناء
أن يعنههي السد ) بمعنى) (( العرم)) العرم (( سليل وأموالهم جنتيهم

اب مهن العهرم سهيل بمعنهى أو السهد إلهى منسوب السيل هذا إضهافة ب
عليههه مههر مهها كل يتلف الذي الجارف العارم السيل أي صفته إلى الشيء

ال عليهم أرسل وتعالى سبحانه الله أن والمعنى اا سي لفسههاد وذلك عظيم
فيههه تجتمههع المنيههع السههد هههذا وكههان الجبههال هذه بين جعلوه الذي السد

جههرت السههد هههذا تصدع فلما العيون في وتخرج الرض وتمتصها السيول
(( أرسلن ا فقههال وتعههالى سههبحانه اللههه بقههدرة وذلههك تقدير بغير المياه

عم(( :  ) يقههول) العممرم سليل علليهم له نن ا عل شد نبمم عم نو مهمم علي نت شن نج من مب عليمم نت شن )) نج
بههه وينتفههع يؤكههل طيههب ثمههار كلههها السابقتان الجنتان أو السابقة الجنان
عم ((:  فيقههول البههدل أمهها ذلههك وغير والشراء بالبيع له نن ا عل شد نب عم نو مهمم علي نت شن نج مب

من علي نت شن نت ي نج نوا الصههح علههى مفههرد ، عنههدكم هههي ، مفههرد ذوات ) تثنية) نذ
وذوات المفههرد ذات الصههل فههي هههو طيههب ؟ ذات ول ذوات تثنية عندكم
خلف يقههال أن ويمكههن ) أكههل) (( ذوات ي وصههارت الجمع فثني للجمع

فصههارت الههواو عههادت ثنههي لمهها لكههن ذات الصل إن ويقال المؤلف كلم
تعههالى اللههه قههال صههاحبة بمعنههى ذات لن صههاحبتي ) أي) (( ذواتمم ي

مء نم ا شس نوال مت ((  مج نذا لرو لب عل نتمم ي((  الههبروج صههاحبة أي]1)[البروج:) ا نوا نذ
سل لك سط لأ عم مههأكول " بمعنههى أكههل بإضههافة بشههع : " مر المؤلف ) قال) نخ

سل(( ويعطههف وتركههها عث نأ نو مل (( ذوات ي قراءتيههن فيههها أن ) يعنههي)   أكمم
سل (( ذوات ي وتركههها عبههارة هههذه )س) خمط سط أكمم الضههافة ) أمهها) خممم

مل (( ذوات ي واضحة اا يخمههط الكههل أنههها يعنههي )س) خمط أك وهههو خمطهه
هههي والراك عنهمهها اللههه رضههي ابن عباس بذلك فسره كما الراك شجر

اا بسيطة أوراق لها هذه المساويك يقههول ولهههذا اللذيذة بذات وليست جد
رر المؤلف : ويقههول وغيرههها والههزروع والخضههر الفههواكه " بدل بشع : " م
اا يخمط مأكول ذواتي يعني مأكول ) بمعنى) (( أكل )) (( وأثل خمطههه

: هههو قال بعضهم والثل أثل بدلها صار البهيجة المثمرة الشجار بدل أثل
اا تكون الطرفة فيها لن الطرفة غير أنه والصحيح الطرفة تكههبر ما صغير
. يقول معروف والثل

. الخمط ول الكول هو هل : الراك الطالب
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. الخمط ، : ل الشيخ
. : والكل الطالب
اا يؤكل أن معناه أن يعني أكل : ل الشيخ . نعم أي خمط

سء (( وأثل قال ع ي نش عن نو سر مم عد سل مس ملليمم مممن (( شمم يء:  قههال  هنهها)) نق
النههواع هذه أحسن السدر ) لن) وأثل (( خمط:  قال ) وهناك) سدر
اا) سممدر مممن (( ش يء القليل الشيء إل منه يعطوا ولم الثلثة ) وأيضهه
أكههدت لكنههها القلههة علههى تههدل )) سدر من (( ش يء كلمة أن مع قليل
ولههم أعرضههوا لمهها هؤلء أن الن ) الخلصة) (( قلليل:  بقوله القلة هذه

أمههوالهم فههأغرق السههيل عليهههم اللههه أرسههل وجل عز الله بشكر يقوموا
مها يقاربهان ول يسهاويان ل جنههتين الجنهتين بههاتين وأبههدلهم بنائهم وهدم
: " إنه قال ) والمؤلف) (( خمط بالكثير ) ليس) أكل (( ذوات ي سبق

الجنههات تلههك ) بههدل) قلليممل سممدر مممن وشمم يء (( وأثل"  بشههع مر
. النافعة المفيدة العظيمة

نك  مل نذ عم ((  له نن ا عي نز نم ا نج لروا مب نف )) (( جزين اهم ) التبديل) (( ذلك) ) نك
لههو أو وأشههمل أعههم لكان السيل وإرسال التبديل ذلك : المؤلف قال ولو
عم (( أشمل لكان المذكور : ذلك قال له نن ا عي نز نممم ا نج لروا مب نفمم ) بكفرهههم) نك
عل(( نه نو مزي   نجمم ا شل لن نر مإ لفممنو نك عل عم )) ا له ننمم ا عي نز نج نممم ا ((  لروا مب نفمم ) قههال) نك

أي للسههببية فهههي الباء وأما مصدرية ما أن " فأفادنا : " بكفرهم المؤلف
بهههاتين الجنههتين وإبدال بنائهم وهدم أموالهم بإغراق الجزاء هذا جزيناهم
عل(( كفرهههم بسههبب ) أي) كفممروا (( بممم ا الجنههتين نهمم نو مزي   نجمم ا شل لن مإ
نر لفنو نك عل عل(( )) ا نه نو شل نىنجمم ازي   نر مإ لفممنو نك عل كسههر مههع والنههون  باليههاء)) ا

)) نجمم ازي (( هلقوله:  في ، هو إل يناقش ما أي الكفور ونصب الذاي
)) (( الكفنور نصههب يجههب القههراءة هههذه ) وعلى) (( نج ازي قراءتان

نزى الثانية بخلف به مفعول أنها على علههى الكفور ترفع ) وعليه) (( يج ا
)) (( إلبههه عقههب لنههه النفههي بمعنههى السههتفهام وليههس فاعل نائب أنها

عل((  فيكون مزي نه نج ا شل لن نر مإ لفنو نك عل والمجههازاة كفههور إل نجازي ما  أي)) ا
مبالغة صيغة والكفور الفعل على المكافئة بمعنى أو المناقشة بمعنى هنا
أعلم. والله وتعالى سبحانه لله الكفر ذو أي

: ......؟ السائل
كفههر مهن إل بالعقوبههات نجهازي مهها يعنههي ، وهذا هذا يشمل : عام الشيخ

اا أو ذنبههه قههدر علههى فيجازى نعمة كفر كان سواء بالله اا كفههر مههن مخرجهه
، يسههار وواحههد يميههن واحههد أي البسههتان أي جنتههان المههراد ليس  ، الملة

متصههلة البسههاتين هههذه كههانت : " لمهها العلمههاء قههال لكههن بساتين المراد
بآيههة هههي ما وبستان بستان كان لو معلوم " ول واحد بستان كأنها صارت

الهوادي يميهن علهى ببعههض بعضهها تصههل بساتين لكنها هذه بسيطة يعني
، واحههدة كأنها صارت ببعض بعضها متصلة كانت فلما نعم الوادي وشمال

طيب. الشمال عن واحدة وجنة اليمين عن واحدة جنة كأنها
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شم ا  نل نف نن ا ((  علي نض مه نق علي نل نت نع عنو نم عل الفوائد ذكر مبتدأ هذا أخره ) إلى) ا
ال: أن الية هذه فوائد من فههإن ملكههه عظههم وإن حي كل غاية الموت : أو

اا الملههوك أعظههم مههن كان سليمان مههن ملكههه ينقههذه لههم ذلههك ومههع ملكهه
الموت.

شم ا:  لقوله الله إلى كلها المور : أن ومنها نل نف نن ا ((  علي نض مه نق عليمم نل نت نع عنو نممم عل ا
(. (

لن والكمههال والجلل بالعظمههة موصوف وتعالى سبحانه الله : أن ومنها
، إخههواني يا أرجوا أنا كلمة لن للتعظيم ولكنها للتعدد ليست ) هنا) (( ن ا
تكههون أن فتعين ممتنع هنا والتعدد التعظيم على وإما التعدد على إما تدل

للتعظيم.
اا يفعل قد الحقير الشيئ : أن ومنها اا شيئ اا عظيم (( قههوله مههن يؤخذ كبير

عم نم ا له شل نل ى ند مه نع مت عنو شل نم لة مإ شب مض ندا عر ل
ن اللههه سنة به جرت شيء ) وهذا) ا

ل الن فنحههن عظيههم أمههر عليههه يترتب لكن يكون قد الشيء أن وجل عز
اا ؟ كههذلك أليههس الغههراب بدللههة إل موتانهها نقههبر كيههف نعرف جميههع أيضهه

اا النحههل صنيع من عرفت الجميلة الفخمة الهندسية المباني مهها كههل أيضهه
الله بمخلوقات يشبهونها تجدهم الن الناس يحدثها التي اللت من حد ث

تكههون قههد الحقيههرة الشههياء أن نعرف بهذا ، وغيرها كالطائرات وجل عز
. خطيرة أمور عليها ويترتب عظيمة فائدة للنسان مفيدة

عم نممم ا ((:  لقوله جائزة المعلوم سببه إلى الشيء إضافة ومنها: أن لهمم شل ند
نل ى مه نع مت عنو شل نم لة مإ شب مض ندا عر ل

ن أن مههع الرض دابههة إلههى الدللة ) فأضاف) ا
ل ؟ سههليمان مههوت علههى الجههن تدل أن لجل العصا أكلت هي هل الدابة
اا المعلوم سببه إلى الشيء فإضافة سبب لكنها اا أو شرع اا حس نعههم جائز
ال الجللههة لفههظ فيها يذكر لم وإن حتى لهلكههت فلن : لههول قلههت لههو فمث

السههبب هههذا أن تعتقههد لههم إذا جائز فهذا أنقذك الذي هو فلن أن وصحيح
مقرونا الله مع سببه إلى الشيء تضيف أن والممنوع ، الوحيد الفاعل هو

ول الشههرع مههن ل سببيته معلوم غير السبب إلى الشيء تضيف أو بالواو
. والتخيلت الوهام باب من يكون هذا لن الحس من

دام ما نعم أي ؟ ل ول الرض دابة من التحذير أو : الحذر الية فوائد ومن
أفسههدت النسان من وكم منها فاحذر الشياء هذه وتأكل الخشاب تأكل
ااا تساوي التي القيمة مكتبته الرض دابة عليه اا شههيئ ل انتبهههوا ولهههذا كههثير
. طيب ، كتبكم عليكم الرض دابة تأكل
يقم لم من إلى الشيء إضافة أو الفعل : إضافة الكريمة الية فوائد ومن

شم ا((:  لقوله باختياره به نل نف شر   مت نخ نن شلي نب نن نت مجمم عل يضههاف قههد ) فههالخرور) ا
: خههر فتقههول الختيههار بغيههر الفاعل إلى يضاف وقد بالختيار الفاعل إلى

اا : خههر وتقههول المههاء را (( خممروا:  وجههل عههز اللههه وقههال ميتهه )) سممجد
نن نرو مخ ني نو من ((  نق ا عذ نل نن مل لكنو عب . اختيار بل هذا]109)[السراء:) ني
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ذلههك علههى والدللههة الغيب يعلمون ل الجن : أن الكريمة الية فوائد ومن
لننوا((  واضحة نن نك ا لمنو نل عع نب ني علي نغ عل لثنوا نم ا ا مب مب مف ي نل نذا نع عل من ا مهلي لم عل .)) ا

معناها. الفائدة وهذه برهانية أدلة الواقعة الحسية المور : أن ومنها
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